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FOTOS EDUARDO LENA

Barreiras sedia IV Seminário Regional de
formação de gestores e educadores

Está sendo realizado em Barreiras, de 7 a
11 deste mês, o IV Seminário Regional de For-
mação de Gestores e Educadores, com o tema:
“Educação Inclusiva: direito à diversidade”.

De acordo com a secretária municipal de
educação Maria Anália Miranda, o evento faz
parte de um movimento nacional para incluir
todas as crianças com necessidades especi-
ais em escolas que ofereçam, de forma ade-
quada, condições para o desenvolvimento de
suas potencialidades.

“Esse é um novo momento onde o Gover-
no Federal exerce ao máximo a sua função so-
cial. Uma educação pensada é algo com maior
chance de acerto. Estamos implementando uma
prática diferenciada, quebrando um paradigma
histórico, no qual as crianças com necessida-
des especiais não tinham direito ao conhecimen-
to, sendo excluídas pela sociedade”.

De acordo com a palestrante Maria José
Rodrigues Vargens, coordenadora de educa-
ção infantil da cidade de Vitória da Conquista,
a educação inclusiva está prevista desde 1988
na Constituição Federal e a sua efetivação está
sendo feita de forma processual.

“O atual Governo Federal incorporou e está
fazendo cumprir a prática teórica, inserindo
as pessoas que antigamente eram excluídas,
dentro da rede regular de ensino, assim, pro-
porcionando maior dimensão à cidadania. Esse,
com certeza, é um novo contexto histórico de
formação continuada do professor”.

Para a representante do Movimento de
Inclusão pela Qualificação do Especial Inde-
pendente – MIQUEI Aida Corsi, é de grande
importância o investimento dos governos es-
tadual e municipal para que haja um com-
bate efetivo ao préconceito para com pesso-
as portadoras de necessidades especiais.

“Ainda percebemos um número reduzido
de professores com deficiência dando aulas,
estamos aqui discutindo coisas ainda primá-

rias que já deveriam ter sido implantadas há
muitos anos. Considero primordiais os inves-
timentos a serem feitos pelo estado e municí-
pio, no sentido de qualificar os professores e

de melhorar a acessibilidade às escolas. Des-
construir o préconceito é algo muito difícil,
por isso, é importante o engajamento de to-
dos nessa luta”.

2º Dia (08/04/2008)  Terça-feira
 (Manhã)
 08:00 h - Apresentação de vídeo
08:20 h - Palestra: Orientações e Marcos Legais

para a Inclusão / Sueli Gonçalves
09:40 h - Intervalo
10:00 h - Debate ( Coord. Célia Marta)
11:00 h - Relatos de experiências educacionais

inclusivas: Município de Serra Dourada
12:00 h - Almoço
             (Tarde)
 14:00 h - Apresentação cultural
14:20h - Palestra: Inclusão na Educação Infantil:

importância da estimulação para a aprendizagem e o
desenvolvimento de crianças com deficiência.

15:40 h - Intervalo
16:00 h - Debate (Coord. Valdinéia Marques)
17:00 h - Relatos de experiências educacionais

inclusivas: Município de Luis Eduardo Magalhães
(APAE)

18:00 h - Encerramento
  3º Dia (09/04/2008) Quanta-feira
             (Manhã)
 08:00 h - Oficinas:
Grupo 1    Atendimento Educacional Especializa-

do para alunos cegos ou baixa visão/ Deficiência Vi-
sual - Sandra Samara Pires Farias (Escola de Informá-
tica).

Grupo 2    Atendimento Educacional Especializa-
do para Deficiência Física - Luciane Cristina Jóia (Cen-
tro Cultural de Barreiras)

12:00 h - Almoço
            (Tarde)
 14:00 h - Oficinas:
Grupo 1 Atendimento Educacional Especializa-

do para Deficiência Física - Luciane Cristina Jóia (Cen-
tro Cultural de Barreiras)

Grupo 2   Atendimento Educacional Especializa-

Programação:
do para alunos cegos ou baixa visão/ Deficiência
Visual - Sandra Samara Pires Farias (Escola de
Informática).

18:00 h - Encerramento
 4º Dia (10/04/2008) Quinta-feira
             (Manhã)
 08:00 h - Oficinas:
Grupo 1   Atendimento Educacional Especi-

alizado para alunos Surdos - Deficiência Auditiva /
Tereza Bastos (Escola Municipal de Informática)

 Grupo 2 Atendimento Educacional Especi-
alizado para Deficiência Mental / Terezinha Mi-
randa (Centro Cultural de Barreiras)

12:00 h - Almoço
             (Tarde)
 14:00 h - Oficinas:
Grupo 1    Atendimento Educacional Especi-

alizado para Deficiência Mental / Terezinha Mi-
randa (Centro Cultural de Barreiras)

Grupo 2  Atendimento Educacional Espe-
cializado para alunos Surdos - Deficiência Au-
ditiva / Tereza Bastos (Escola Municipal de In-
formática)

18:00 h - Encerramento
 5º Dia (11/04/2008) Sexta-feira
 (Manhã)
08:00 h - Apresentação de um vídeo
08:20 h - Apresentação da proposta de Edu-

cação Especial de Barreiras - Ba (Município Pólo)
Nora Bueno

09:00 h - Debate (Coord. Eliene Fernandes).
10:00 h - Intervalo
10:20 h - Apresentação da nova política da edu-

cação especial na perspectiva da inclusão (Coord. Eli-
ene Fernandes).

11:00 h - Considerações Finais: Anália (En-
trega de Certificados)

12:00 h - Encerramento: Nora Olindina
Alunos da Apae de Barreiras participaram
do evento
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GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL Nº 053/
2008

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  065/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS,
pessoa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/
MF Nº. 13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situa-
da à Avenida Clériston Andrade, Nº. 729, Centro, neste
município, aqui representado por seu Prefeito Municipal,
Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEIDA.

CONTRATADA: RAYMUNDO PEDRO DE CARVA-
LHO BATISTA, brasileiro, engenheiro de minas, RG:
05.003.761-74 SSP/BA, CPF: 611.406.605-78, residen-
te e domiciliado à Rua Bolandeira, 70 Jardim Primavera,
Barreiras/BA.

OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato a prestação de
serviços de assessoria técnica ambiental para acompanha-
mento do cumprimento das condicionantes do licencia-
mento ambiental do esgotamento sanitário, no bairro da
Cascalheira, em Barreiras, apresentando para tanto estra-
tégias políticas e legais para regularização e viabilização
da construção e ampliação da referida obra, buscando tam-
bém avaliar os possíveis impactos gerados pelo empreen-
dimento, características atuais e históricas da área onde
se localiza a obra, tudo conforme descrito na proposta de
trabalho que independentemente de sua transcrição é par-
te integrante deste contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para o pagamento deste contrato correrão
por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir
especificada:

Órgão: 02.11.00 – Secretaria de Infraestrutura e Ser-
viços Públicos.

Atividade: 04.122.002.2.149 – Gestão das Ativ. da Sec.
de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Elemento: 3.3.9.0.36.00 – Outros serviços de Tercei-

ros – Pessoa Física.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor global do presente contrato é de R$ R$
7.650,00 (sete mil seiscentos e cinqüenta reais), que de-
verá ser pago em até 30 dias após a apresentação da nota
fiscal/fatura, devidamente atestado o recebimento dos ser-
viços.

DO PRAZO:

O prazo de execução dos serviços objeto deste contra-
to será, no máximo, de 60 (sessenta) dias, contados da
data de assinatura deste contrato.

FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras/Ba,
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente ins-
trumento.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assi-
nam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e
forma, conjuntamente com as testemunhas a seguir, para que
se produzam os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-
se as partes a cumprir e fazer cumprir o presente contrato,
por si e seus sucessores, em juízo e fora dele.

Barreiras, 19 de março de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
Raymundo Pedro de Carvalho Batista

CPF 611.406.605-78
Contratado

Testemunhas:

1.________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 046/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  055/
2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS,
pessoa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/
MF Nº. 13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situa-
da à Avenida Clériston Andrade, Nº. 729, Centro, neste
município, aqui representado por seu Prefeito Municipal,
Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEIDA.

CONTRATADA: VANESSA GUEDES DE MOURA
AGNES, CNPJ 09.204.582/0001-00, situada à Rua Jé-
ferson Silva, nº. 70, Bairro Boa Vista complemento A –
Barreiras, Bahia.

OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato a prestação de
serviços de limpa fossas com 01 (um) carro limpa fossa
com tanque em aço, compressor acionado por tomada de
força do veículo, mangote de 3 (três) polegadas de 35 (trin-
ta e cinco) metros de comprimento, para serviços de lim-
peza de fossas sépticas das  escolas da Rede Municipal de
Ensino, neste Município, sob o regime de carradas, de
acordo com as especificações técnicas determinadas pelo
Município CONTRATANTE.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para o pagamento deste contrato correrão
por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir
especificada:

Órgão: 02.08.00 – Secretaria de Educação, Cultura,
Esporte a Lazer.

Atividade: 12.361.016.2.069 – Gestão das Ativ. do
Ensino Fundamental.

Elemento: 3.3.9.0.39.00 – Outros serviços de Tercei-
ros – Pessoa Jurídica.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor global do presente contrato é de R$ R$ 7.980,00
(sete mil novecentos e oitenta reais) por 133 (cento e trin-
ta e três) carradas, que será pago pelo CONTRATANTE ao
CONTRATADO, mediante a apresentação de Nota Fiscal
emitida pelo CONTRATADO, em conformidade com o ates-
tado de execução dos serviços, emitido pela Secretaria de

Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de acordo com a pro-
posta de preço constante do processo.
DO PRAZO:

O prazo do contrato será de conclusão total das 133
(cento e trinta e três) carradas contratadas, em conformi-
dade com as solicitações da Secretaria de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer.

FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras/Ba,
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Con-
trato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado
que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o
presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
e na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta os
seus legítimos e legais efeitos.

Barreiras, 03 de março de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
VANESSA GUEDES DE MOURA AGNES

CPF 09.204.582/0001-00
Contratada

Testemunhas:

1.________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34
4° TERMO ADITIVO AO PROCESSO CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RO-
DOVIÁRIAS - REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS
Nº 010/2006

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de forne-
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cimento de passagens aéreas e rodoviárias referente a To-
mada de Preços nº 010/2006 de 11/10/2006, que entre si
fazem de um lado na qualidade de CONTRATANTE, o
MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CPNJ sob nº.
13.654.405/0001-95, com sede do poder executivo situ-
ada à Av. Clériston Andrade, 729 – Centro, neste Municí-
pio, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal
SAULO PEDROSA DE ALMEIDA e, do outro lado, a
empresa VENEZA VIAGENS E TURISMO LTDA, pes-
soa jurídica, inscrita no CNPJ nº. 73.586.190/0001-44,
estabelecida à Rua Vinte e Seis de maio, 511 – sala 511 –
sala 01, Centro, Cxp 420, Barreiras/BA, aqui representa-
do pelo seu sócio Sr. ADRYANO LUIGI MÓDICA, do-
ravante denominada CONTRATADA, com base na Toma-
da de Preços nº 010/2006 e disposições da Lei Federal
8.666/93, têm justo e contratado o que se segue e que
mutuamente aceitam, mediante as cláusulas e condições
seguintes:

1) CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TER-
MO ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar o va-
lor das passagens proposto no orçamento constante do
processo licitatório da referida Tomada de Preços. A pre-
sente alteração encontra-se de conformidade com artigo
65 da Lei 8.666/93.

2) CLAUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

Considerando a Resolução nº 04, de 05 de março de
2008 da AGERBA, autorizado pelo governo do estado da
Bahia, que reajusta as passagens intermunicipais em 9,30%
(por cento), a partir de  08 de março de 2008, faz-se ne-
cessário, para manter o equilíbrio econômico financeiro,
realinhar o valor das mesmas, passando a vigorar com os
seguintes valores:

Barreiras/Salvador/Barreiras (Executivo)              R$    90,27
Barreiras/Salvador/Barreiras (leito)                       R$   219,74
Barreiras/Feira de Santana/Barreiras (Executivo)  R$    78,38
Barreiras/Feira de Santana/Barreiras (Leito)          R$   190,58
Barreiras/Itaberaba/Barreiras (Executivo)             R$    61,38
Barreiras/Seabra/Barreiras (Executivo)                 R$    41,96

4) CLÁUSULA QUARTA –– DAS DEMAIS DISPOSI-
ÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusu-
las e condições do Contrato ora aditado. Assim, por esta-
rem justos e contratados, assinam as partes o presente ter-
mo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na pre-

sença de 02 (duas) testemunhas para que surta os seus le-
gítimos e legais efeitos.

Barreiras (Ba),  10 de março de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

VENEZA VIAGENS E TURISMO
Adriano Luigi Módica

Contratada

Testemunhas:

1.________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Rozilene Queiroz Rocha

CPF: 983.020.785-49

PORTARIA GAB.  Nº 89, de 03 de abril de 2008.

Exonera, a pedido, Coordenadora de
 Gestão de PAC´S e PSF´S

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das
atribuições que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do
Município de Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art.
28 e seus incisos da mesma Lei c/c o Art. 47 da Lei
Municipal 0572/2002 combinada com a Lei 675/2005,
resolve:

Art. 1º Exonerar, a pedido, do Cargo em Comissão
NH4, Coordenadora de Gestão de PAC´S e PSF´S, a Srª.
Lívia Maria Teles Matos Barbosa, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na
forma prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do
Município de Barreiras/BA, e deverá ser afixada em local
próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal.
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação e destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 90, de 03 de abril de 2008.

Exonera, a pedido, a Coordenadora de  Atenção à Saúde

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/
c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada com a Lei 675/
2005, resolve:

Art. 1º Exonerar, a  pedido, do Cargo em Comissão NH4,
Coordenadora de Atenção à Saúde, a Srª. Noemi Santiago
Ferreira Sampaio Barreto, lotada na Secretária Municipal de
Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
e destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 91, de 03 de abril de 2008.

Exonerar, a pedido, a Subcoordenadora de Vigilância
Epidemiológica

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/
c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada com a Lei 675/
2005, resolve:

Art. 1º Exonerar, a pedido, do Cargo em Comissão NH5,
Subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica, a Srª. Rosimeri
Grigollo Goelzer, lotada na Secretária Municipal de Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
e destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 63, de 26 de março de 2008.

Nomeia Vice - Diretora A, da Escola Municipal Professora
Valdete Piedade de Holanda

O Prefeito de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,
da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/c o
Art. 25 da Lei Municipal 0619/2003 combinada com a Lei 675/
2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para  provimento  do  Cargo  em  Comissão
símbolo  CC2,  de Vice-Diretora A, da Escola Municipal Professora
Valdete Piedade de Holanda, a Srª Luciana Cristina Vieira da
Silva Pires , lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
e destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo sexto dia do mês de março de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão Vice - Diretora
A, da Escola Municipal Professora Valdete Piedade de Holanda, a
Srª Luciana Cristina Vieira da Silva Pires, símbolo CC2, lotada
na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, CPF
968.543.085-54, RG 08.045.834-39 SSP/BA, filha de Edvaldo
Ferreira da Silva e Benigna Ramos, oportunidade em que foi
cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o
compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores
da administração pública, bem como  obedecendo  as normas
existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal.
A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e
Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela
empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 26 de Março de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Luciana Cristina Vieira da Silva Pires
Empossada
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Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

E X P E D I E N T E

As matérias publicadas neste diário estão
sob a responsabilidade da Assessoria de

Comunicação Social da Prefeitura de
Barreiras, setor do Diário Oficial.

Cleni Araújo - DRT 4204 - BA
Assessora de Comunicação

Nádia Borges - DRT 2923 - PR
Jornalista

Carina Cruz - DRT 3078 - DF
Jornalista

Tiago Cabral - DRT 5959 - BA
Chefe de Setor

Cássia Marques
Revisora

Endereço: Av. Dr. Clériston Andrade, 729
Centro – Barreiras-BA - Cep: 47.801-900

Site: www.barreiras.ba.gov.br

A Constituição estabelece casos de ine-
legibilidades e remete à Lei Complementar
a definição de outros casos e os prazos de
sua cessação, para resguardar “a probida-
de administrativa, a moralidade para o exer-
cício do mandato, considerada a vida pre-
gressa do candidato, e a normalidade e legi-
timidade das eleições contra a influência do
poder econômico ou o abuso do exercício
de função, cargo ou emprego na adminis-
tração direta ou indireta”.  Seguindo o co-
mando constitucional, a Lei das Inelegibili-
dades (LC nº 64, de 18 de maio de 1990).
Das normas ali contidas, destacamos aque-
las que se aplicam às eleições para prefei-
to, vice-prefeito e vereadores, e que exigem,
para evitar a incidência da inelegibilidade, a
desincompatibilização tempestiva dos que
pretendem ser candidatos.

- Candidatos a vereador: prazo de seis
meses antes do pleito (art. 1º VII, a, LC nº
64/90)

- Candidatos a prefeito ou vice-prefeito:
4 meses antes, para a desincompatibiliza-
ção (art. 1º, IV, a, LC n º 64/90).

- Para concorrerem a outros cargos, os
prefeitos devem renunciar ao mandato até
seis meses antes do pleito (art.14, § 6º, CF).

Desincompatibilização: candidatos
devem atentar para prazos

- Os vice-prefeitos poderão candidatar-
se a outros cargos, preservando os seus
mandatos respectivos, desde que, nos últi-
mos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, não
tenham sucedido ou substituído o titular (art.
1º, § 2º, LC nº 64/90).

Veja, abaixo, a tabela com os prazos para desincompatibilização de ocupantes de cargos
e funções públicas, que pretendem concorrer às eleições municipais de 2008, para os car-
gos de prefeito, vice-prefeito e vereador:

- O cônjuge e os parentes consangüíne-
os ou afins, até o segundo grau ou por ado-
ção, do prefeito são inelegíveis para sua
sucessão, salvo se este, não tendo sido ree-
leito, se desincompatibilizar 6 meses antes
do pleito (art. 14, § 7º, CF).


